
 

 

 

/ Material de apoio 

Relações humanas e masculinidade tóxica / 

Introdução 

À primeira vista, direito ao voto, sistema prisional, casamento, liberdade e violência são temas 

distintos, sem muitas semelhanças entre si.  

Após uma breve análise, no entanto, é fácil perceber algo em comum: todos são atravessados 

por construções sociais. Há que se considerar, ainda, a função que as questões de gênero e 

sexo exercem na sociedade. 

Para que possamos avançar nessa discussão, antes, é necessário compreender o que se quer 

dizer quando se fala em gênero – conceito até bastante divulgado, mas pouco compreendido.  

Gênero não é sinônimo de sexo. De acordo com o sociólogo britânico Anthony Giddens, o sexo 

diz respeito às diferenças anatômicas e fisiológicas que diferenciam os corpos de homens e 

mulheres. Já o gênero envolve as “diferenças psicológicas, sociais e culturais entre homens e 

mulheres”. 

Em resumo, o sexo diz respeito à condição biológica dos seres humanos (se é homem ou 

mulher); enquanto o gênero está mais ligado aos valores e conceitos construídos socialmente 

(em casa, na escola, na igreja, nos filmes) sobre o que é ser homem e o que é ser mulher.  

Segundo Giddens, gênero diz respeito ao que “não é necessariamente um produto direto do 

sexo biológico de um individuo”. Assim, homens e mulheres são socializados em papéis 

diferentes. Em certa medida, portanto, “as identidades de gênero são resultados de influências 

sociais”. 

Ou seja: muitas diferenciações que fazemos entre meninos e meninas (jogar futebol é coisa de 

menino; menina só brinca de boneca) não são determinações da biologia – são ideias 

produzidas culturalmente em cada região.  

Alguns autores chamam de “biologização” as questões sociais que são interpretadas como 

“biológicas” ou “naturais”.  

Basta observar como as permissões e proibições para homens e mulheres mudam ao longo do 

tempo em cada local.  

Imagine que, há quarenta anos, a jogadora de futebol Marta (eleita seis vezes como a melhor 

do mundo) não poderia vestir a camiseta da seleção brasileira, pois as mulheres eram 

proibidas de jogar futebol.  

Hoje isso é impensável por aqui, mas ainda é a realidade de muitos países. No Irã, por 

exemplo, as mulheres sequer podem frequentar estádios de futebol.  

 



 

 

Resultado  

 

Quando as características que diferenciam homens e mulheres extrapolam a biologia, há 

desigualdade de gênero. As questões de gênero moldam os comportamentos de homens e 

mulheres de acordo a cultura. Esse “desequilíbrio” acontece de maneira subjetiva e está 

presente em todas as camadas da vida em sociedade (nos relacionamentos afetivos, na divisão 

das tarefas domésticas, no trabalho).   

Para D’Abreu, “o modelo de socialização baseado no ideal feminino (de fragilidade e 

vulnerabilidade) e no ideal masculino (de potência e força) traz prejuízos sociais em práticas de 

gênero nem sempre evidentes ou intencionais”. 

O ponto central da diferença entre os gêneros é a emoção. Ou melhor, na maneira como os 

sentimentos podem ser vivenciados por cada um dos grupos.  

Meninos e meninas desenvolvem a expressão das emoções de acordo com a educação e o 

apoio social que recebem.  

Às mulheres cabe, geralmente, uma postura mais frágil, comedida e subserviente. Dos homens 

espera-se uma postura viril, corajosa e autoconfiante, em muitos casos.  

Enquanto espera-se que as mulheres sejam sensíveis, os homens não devem chorar. Enquanto 

as mulheres se apaixonam com facilidade, os homens não costumam se envolver rapidamente. 

Enquanto as mulheres têm medo e desejam ser protegidas, os homens têm coragem e audácia 

suficiente para cuidar de ambos na relação.  

Ou seja, as mulheres tendem a se permitir sentir e expressar suas emoções com mais 

frequência do que os homens. Mas não quer dizer que os homens não tenham emoções. Pelo 

contrário.  

Seres humanos são tão racionais quanto emocionais. A segunda característica, no entanto, 

tende a ser negada entre os homens porque representa uma fraqueza. O problema é que 

negar uma emoção é rejeitar uma parte importante de si.  

 

A masculinidade tóxica 

Quando os homens são incentivados a não demonstrar sentimentos acabam silenciando 

aspectos sociais, emocionais e psicológicos que precisam de atenção.  

No mundo desigual em que vivemos, a masculinidade tóxica ganha cada vez mais espaço.  

O termo diz respeito a um padrão de comportamento em que as atitudes e os pensamentos 

dos homens são marcados pela repressão de sentimentos e pelo uso da agressividade e da 

violência.     

 



 

 

 

 

Ou seja, a masculinidade tóxica suprime sentimentos, encoraja a violência, adoece homens e 

prejudica mulheres. 

A busca pelo assunto cresce em países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Em 2018, 

a expressão foi a mais procurada na internet e ganhou o título de “termo do ano” pelo 

dicionário Oxford. 

O Brasil, de forma geral, não parece seguir a mesma linha: cerca de 75% dos homens entre 25 

e 44 anos nunca ouviu falar de masculinidade tóxica, segundo pesquisa do Google BrandLab.  

Entre jovens... os dados também não são muito positivos. Uma pesquisa realizada pela ONG 

Plan Brasil com crianças e adolescentes de seis a 14 anos indica que mais de 80% das meninas 

arrumam suas camas, enquanto apenas 11% dos meninos realizam a mesma tarefa. Cerca de 

76% das meninas lavam louça e 65% limpam a casa. Entre os meninos, apenas 12% lavam a 

louça e 11% afirmam limpar a casa.  

 

Em sala de aula: vamos repetir antigos conceitos ou tornar o mundo mais igualitário?  

A escola é um espaço de construção do conhecimento que permite a reflexão e amplia as 

noções de mundo. Por isso, é também um local propício para refletirmos sobre o papel de 

meninos e meninas na sociedade.  

Para repensar os padrões de gênero e as questões culturais que envolvem o dia a dia de 

meninos e meninas, é preciso prestar atenção na forma como educamos:  

 

 Diversão não tem sexo: a maioria das brincadeiras de menino e das brincadeiras de 

menino são brincadeiras para qualquer pessoa. Não desestimule meninas que desejam 

jogar futebol ou correr com os meninos no recreio. O oposto também se aplica. 

 Agressividade não é normal: não seja neutro diante de comportamentos violentos ou 

hostis, especialmente quando a motivação é o gênero. Meninas e meninos não são de 

planetas diferentes – e a rivalidade entre meninas também não é normal.  

 Liberdade para ser: encoraje seus alunos para que tenham liberdade e respeito à 

liberdade dos demais.  

 

 

 

 



 

 

Dica de leitura 

 

Sejamos todos feministas, de Chimamanda Ngozi Adiche. Companhia das Letras. 

Em uma hora e meia de leitura, Chimamanda Ngozi fala sobre desigualdade de 

gênero a partir de suas experiências com seu melhor amigo de infância, aos 14 

anos; com seu pai e, mais tarde, no ambiente acadêmico. Os relatos ocorreram na 

Nigéria e nos Estados Unidos, demonstrando como as questões culturais incidem 

sobre as mulheres e os homens em todos os lugares do mundo. Didático e de fácil 

compreensão, o livro pode ser utilizado em sala de aula. 

 

O homem subjugado: O dilema das masculinidades no mundo contemporâneo, de 

Malvina Muszkat. Summus Editorial 

A obra demonstra como a masculinidade foi formada na história humana – e 

apresenta estratégias para a promoção do diálogo e para a diminuição da violência 

e das desigualdades. Amparado em áreas da ciência como a antropologia, a 

sociologia e a psicanálise, o livro é uma ferramenta para repensar comportamentos 

e atitudes da nossa sociedade.  

 

E agora? 

Agora é hora compartilhar esse conhecimento com os adolescentes! Para a oficina com os 

alunos utilize o arquivo “Apresentação sobre gênero e construções culturais”, se assim 

preferir, mas sinta-se à vontade para criar a estratégia de apresentação que julgar mais criativa 

e efetiva. Desejamos muito conhecimento e diversão em sala de aula!  
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